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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 
 

Perkembangan dunia semakin pesat dan sudah memasuki era industri 4.0  

dan tata kehidupan masyarakat era 5.0 yang menuntut setiap insan untuk terus 

berpacu berbenah agar bisa mengikuti perkembangan jaman. Pergaulan secara 

internasional menuntut setiap orang, atau lembaga untuk selalu meningkatkan diri 

agar bisa berkolaborasi dalam dunia internasional secara bermartabat. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan 

satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi 

nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta 

kesejahteraan umat manusia. Pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan 

nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan 

nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang 

berkelanjutan. 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi dinyatakan bahwa Pendidikan Tinggi berfungsi untuk 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan 

Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan 

kooperatif melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi; dan mengembangkan 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai 

Humaniora, serta bertujuan untuk: (a.) berkembangnya potensi mahasiswa agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan 

berbudaya untuk kepentingan bangsa; (b.) dihasilkannya lulusan yang menguasai 

cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional 

dan peningkatan daya saing bangsa; (c.) dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora 
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agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan 

kesejahteraan umat manusia; dan (d.) terwujudnya pengabdian kepada masyarakat 

berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Sejalan dengan UU No 12 tahun 2012 tersebut, Universitas Pendidikan 

Ganesha (Undiksha) memiliki Visi ‘Menjadi Universitas Unggul berlandaskan Falsafah 

Tri Hita Karana di Asia pada Tahun 2045’. Dengan visi tersebut, Undiksha harus 

mampu mengembangkan diri untuk bisa bersaing dan berkolaborasi dengan 

perguruan tinggi lain di era global dan internasional ini. Kebutuhan untuk unggul dan 

menggobal di era saat ini, menuntut Undiksha untuk mampu menciptakan lulusan 

yang memiliki kompetensi yang “link and match” dengan kebutuhan pasar kerja di 

lapangan. Dengan kata lain, dalam era revolusi industri 4.0 di jaman globalisasi ini, 

Undiksha harus mampu menghasilkan lulusan yang bisa bersaing dan berkolaborasi 

serta memiliki karakter menjadi warga negara dunia. Komitmen ini sesuai dengan visi 

internasionalisasi Undiksha yaitu mewujudkan Undiksha yang unggul berlandaskan Tri 

Hita Karana melalui internasionalisasi dan Trendsetter University. 

 Oleh sebab itu, Undiksha perlu merancang program yang secara khusus bisa 

membekali mahasiswa untuk memiliki capaian pembelajaran yang sesuai dengan 

tuntutan pasar kerja di dunia global, serta sebagai wadah bagi dosen/pegawai untuk 

melakukan peningkatan kualitas kinerja secara internasional untuk bersama-sama 

mewujudkan Undiksha unggul. Oleh sebab itu, Undiksha perlu merancang Kelas 

Internasional yang bisa diikuti oleh mahasiswa lokal maupun masyarakat 

internasional. Melalui program ini Undiksha berharap mampu menjadi trendsetter 

university di tingkat nasional dan diakui di tingkat internasional.  

Para cendekiawan terkemuka di bidang pendidikan internasional menyatakan 

bahwa internasionalisasi itu sangat penting dilakukan. Dua survei yang dilakukan oleh 

dua asosiasi di Eropa dan di dunia yaitu  the International Association of Universities 

(IAU) dan the European Association for International Education menyatakan bahwa 

pemimpin dan praktisi pendidikan tinggi, mengganggap bahwa keuntungan dan alasan 

utama untuk melakukan internasionalisasi adalah sebagai peningkatan kualitas 

mengajar dan belajar serta menyiapkan mahasiswa untuk hidup dan bekerja di dunia 

global; memandang kebijakan regional dan nasional sebagai motor ekternal dan 

influencer kebijakan institutusional dalam internasionalisasi; internasionalisasi (dan 
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terutama outbound student mobility) adalah fokus kebijakan-kebijakan 

internasionalisasi institusi. Di samping international student mobility, kolaborasi 

penelitian internasional dan kerjasama strategis internasional diberikan prioritas utama 

diantara kegiatan internasional yang dilakukan oleh universitas di Eropa (de Witt 

et.al.,2015).   

Mengacu pada hasil survei tersebut, dapat dinyatakan bahwa Internasionalisasi 

adalah proses yang berdampak pada keseluruhan individu, dan dengan demikian 

faktor-faktor kognitif, afektif, dan keterampilan yang diperlukan untuk sukses dalam 

lingkungan yang semakin terinternasionalisasi perlu ditekankan. Dengan demikian, 

internasionalisasi kurikulum dapat dilakukan dengan melibatkan konten antar budaya 

(Eisenchlas & Trevaskes, 2003) dan memperkenalkan konten internasional 

keprogram- program institusi (Yershova, DeJaeghere dan Mestenhauser, 2000). 

Eisenchlas & Trevaskes (2003) berpendapat bahwa program yang mungkin 

paling mencerminkan etos internasionalisasi dan lintas budaya dalam kurikulum harus 

dirancang untuk mencerminkan agenda komunikatif internasionalisasi sebagai proses 

di mana setiap mahasiswa atau kelompok belajar mampu untuk menyampaikan 

aspirasi dan bersikap dengan lebih baik dalam situasi antarkelompok. Para ahli 

tampaknya menciptakan konsensus bahwa kontak dengan budaya yang berbeda 

sangat diperlukan untuk mendorong pembelajaran internasional dan meningkatkan 

kompetensi antar budaya di antara kelompok (Beelen & Jones, 2015). 

Bertolak dari pandangan beberapa ahli tersebut di atas, Kelas Internasional 

Undiksha merupakan proses yang bertujuan untuk mengintegrasikan dimensi 

internasional, interkultural atau global kedalam tujuan dan fungsi penyelenggaraan 

pendidikan tinggi untuk meningkatkan kualitas pelaksanakan pendidikan, penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat secara bermakna. Program Kelas Internasional 

ini melibatkan calon mahasiswa dari berbagai tempat yang kuliah di Undiksha belajar 

dalam pembelajaran yang membangun kompetensi antar budaya untuk menjadi 

lulusan yang berkontribusi secara internasional.  

Melalui Kelas Internasional ini, Undiksha diharapkan bisa melaksanakan 

internasionalisasi Pendidikan Tinggi sebagai penggerak peningkatan kualitas 

pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi,  serta mampu membangun jaringan  

melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan secara kolaboratif dalam 

upaya untuk menghasilkan lulusan yang hidup dan berkarya di masyarakat 

internasional, mampu berkompetisi dan berkolaborasi secara global, berinteraksi 
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dengan lingkungan yang multikultur, serta  memiliki karakter warga negara dunia atau 

global citizen. Melalui internasionalisasi ini, proses integrasi dimensi internasional, 

interkultural dan global dalam kehidupan Tri Dharma Perguruan Tinggi bisa terlaksana 

untuk menuju Undiksha unggul di dunia.   

Oleh sebab itu, agar Undiksha bisa menerapkan Kelas Internasional dengan 

baik sesuai dengan tujuan tersebut, perlu dirancang sebuah acuan yang akan 

digunakan sebagai panduan dalam penyelenggaraan Kelas Internasional di Undiksha. 

 
1.2 Identifikasi Masalah dan Pemecahannya 

Untuk kesuksesan penyelenggaraan Kelas Internasional, beberapa hambatan 

dan masalah yang terjadi perlu diantisipasi dan dicarikan solusi pemecahannya. 

Berdasarkan analisis kondisi Undiksha saat ini, ada beberapa masalah yang bisa 

diidentifikasi, yaitu mutu lulusan Undiksha belum sepenuhnya bisa berkontribusi 

secara mengglobal, daya saing internasional belum optimal, dan internasionalisasi 

Undiksha belum maksimal. Oleh sebab itu pemecahannya disarankan sebagai 

berikut.    Pertama, Undiksha perlu mewujudkan visi internasionalisasi dalam upaya 

yang konkret. Program Kelas Internasional merupakan salah satu program untuk bisa 

mewujudkan visi internasionalisasi Undiksha. 

Kedua, Undiksha harus bisa menghasilkan lulusan yang mampu menjawab 

tantangan era global. Untuk bisa bersaing dengan lulusan perguruan tinggi di era 

global, lulusan Undiksha perlu dibekali tidak hanya dengan pengetahuan dan 

keterampilan sesuai disiplin ilmu yang ditekuninya, tetapi juga wawasan serta 

pengalaman berinteraksi dengan masyarakat internasional. Program yang dirancang 

untuk mencapai tujuan ini adalah menyelenggarakan Kelas Internasional melalui 

kerjasama internasional dengan beberapa universitas di luar negeri. 

 Ketiga, adanya upaya untuk membawa Undiksha menuju go internasional 

secara lebih kongkret. Melalui program Kelas Internasional, Undiksha bisa mewadahi 

masyarakat internasional dari berbagai negara untuk belajar di Undiksha. Dengan 

program ini, Undiksha go internasional menjadi nyata. 

Di samping masalah tersebut di atas, kenyataan yang harus diakui bahwa 

kemampuan berbahasa Inggris sebagai media komunikasi internasional untuk dosen 

dan pegawai Undiksha masih perlu ditingkatkan. Oleh sebab itu, gagasan 

pembukaan Kelas Internasional disarankan dilakukan secara bertahap dimulai dari 

program studi yang siap dan mampu untuk itu.  
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Dengan mengacu pada permasalahan yang bisa diantisipasi dan solusi pemecahannya 

seperti tersebut di atas, gagasan untuk memulai Kelas Internasional sangat potensial untuk 

dilakukan Undiksha. Besar harapan kita Undiksha mampu mewujudkan visi dan misi 

Undiksha yang memiliki daya saing di tingkat nasional dan internasional.  

 
1.3 Tujuan dan Manfaat 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan 

tersebut, maka tujuan dan manfaat dari Pedoman Pelaksanaan Kelas Internasional ini 

bisa dinyatakan dalam pernyataan di bawah ini. 

Tujuan pembuatan Pedoman Penyelenggaraan Kelas Internasional adalah sebagai 
berikut. 
 

1. Sebagai dasar hukum penyelenggaraan Kelas Internasional. 

2. Sebagai acuan dalam menyelenggarakan Kelas Internasional. 

3. Untuk memperlancar penyelenggaran Kelas Internasional.  

 
Sedangkan manfaat dari Pedoman Penyelenggaraan  Kelas Internasional  ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Memberikan gambaran umum tentang penyelenggaraan Kelas Internasional 

di Undiksha. 

2. Mempermudah bagi pihak penyelenggara dalam melaksanakan Kelas 

Intenasional. 

3. Keberadaan pedoman diharapkan dapat mengurangi potensi kegagalan 

dalam penyelenggaraan Kelas Internasional. 

4. Sebagai dokumen untuk menjamin pelaksanaan Kelas Internasional berjalan 

secara efektif dan efisien.  

 
1.4 Kondisi saat ini 

Seperti disampaikan sebelumnya visi Undiksha adalah “Menjadi universitas 

unggul berlandaskan falsafah Tri Hita Karana di Asia pada Tahun 2045”. Untuk 

mencapai visi tersebut, misi yang diemban atau dilaksanakan  Undiksha adalah: 

(1) menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermartabat untuk 

menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, kolaboratif, dan berkarakter. 

(2) Menyelenggarakan penelitian yang kompetitif, kolaboratif, dan inovatif untuk 

pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan (3) 
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menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang kompetitif, kolaboratif, 

akomodatif, dan inovatif. Dengan misi tersebut, tujuan Undiksha adalah: (1) 

menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dengan lulusan universitas lain 

dalam mengisi pasar kerja; (2) menghasilkan lulusan yang mampu bekerja secara 

bersama-sama atau dalam bentuk tim di tempat kerja; (3) menghasilkan lulusan 

yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kelestarian alam 

dalam menjalankan tugas; (4) menghasilkan karya penelitian yang mampu 

bersaing dengan karyakarya penelitian yang dihasilkan oleh sivitas akademika 

universitas lain; (5) menghasilkan karya penelitian yang dilakukan secara 

bersama-sama dengan sivitas akademika lain dan/atau masyarakat, baik yang 

berasal dari dalam maupun luar Undiksha; (6) menghasilkan karya penelitian yang 

memiliki kebaruan; (7) menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang 

mampu bersaing dengan karya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan 

oleh universitas lain; (8) menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat 

yang dilakukan secara bersama-sama antarsivitas akademika dan/atau pegawai, 

baik yang berasal dari dalam maupun luar Undiksha; (9) menghasilkan karya 

pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan atas permintaan masyarakat; 

(10)menghasilkan karya pengabdian masyarakat yang memiliki kebaruan, dan 

(11)menghasilkan kerja sama nasional, regional, dan internasional yang saling 

menguntungkan. Dalam mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan, 

Undiksha melakukan kerja sama dalam bidang kependidikan dan 

nonkependidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dalam 

bidang akademik, vokasi, dan profesi yang berkontribusi pada daya saing bangsa 

di tingkat Internasional. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

(OTK) Universitas Pendidikan Ganesha, (Dokumen 1.1.4 Permen Ristekdikti RI 

No. 14, 2016) Undiksha mengelola 7 (tujuh) Fakultas dan Program Pascasarjana, 

yaitu: (1) Fakultas Ilmu Pendidikan, (2) Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, (3) 

Fakultas Bahasa dan Seni, (4) Fakultas Matematikan dan Ilmu Pengetahuan Alam, 

(5) Fakultas Teknik dan Kejuruan, (6) Fakultas Olahraga dan Kesehatan, (7) 

Fakultas Ekonomi, dan (8) Pascasarjana. Di samping itu sejak tahun 2018, 

Undiksha sudah membuka program Fakultas Kedokteran dengan Surat 

Keputusan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 

574/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Kedokteran Program 
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Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi pada 

Universitas Pendidikan Ganesha di Kabupaten Buleleng. Dengan adanya program 

ini, hingga saat ini Undiksha mengelola delapan (8) Fakultas dan satu 

pascasarjana. 

Peningkatan daya saing bangsa dalam menghadapi era global tidak bisa 

dihindarkan di segala bidang kehidupan, sehingga diperlukan perguruan tinggi 

yang mampu mengembangkan IPTEKS dan menghasilkan ilmuwan profesional 

yang berbudaya dan kreatif, inovatif, toleran, demokratis, kolaboratif, dan 

berkarakter unggul. Undiksha melakukan penataan pendidikan tinggi secara 

terencana, terarah, berkelanjutan sesuai dengan kearifan lokal, perubahan tatanan 

sosial masyarakat menuju masyarakat literasi IPTEKS dan berbudaya. 

Masyarakat literasi Iptek dan berbudaya serta berwawasan global merupakan 

kunci untuk memajukan bangsa, peradaban, dan kesejahteraan manusia, ataupun 

mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas berkarakter yang didukung oleh ilmu 

pengetahuan yang humanis. Melalui kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi, 

Undiksha mampu mendorong masyarakat literasi dan berbudaya ilmiah untuk 

mencapai tujuan yang dicanangkan. 

Pencapaian tujuan yang merupakan perwujudan dari Visi Undiksha dicapai 

secara bertahap. Tahapan-tahapan ini dituangkan dalam Rencana Induk 

Pengembangan. Dalam RIP 2015-2035 ditetapkan empat tahap arah 

pengembangan Undiksha, yang meliputi: tahap I (2015-2019) Undiksha menjadi 

Teaching University, tahap II (2020-2024) Undiksha sebagai excellent teaching 

university, tahap III (2025- 2029) Undiksha sebagai pre-research university, dan 

tahap IV (2030-2035) Undiksha sebagai research university, sampai Undiksha 

mampu menjadi universitas unggul di Asia pada tahun 2045. 

Sebagai institusi akademik, Undiksha memiliki sistem tata pamong yang 

terdiri dari 13 komponen penting yaitu (1) Senat Universitas, (2) Rektor, (3) Satuan 

Pengawas Internal, dan (4) Dewan Pertimbangan, (5) Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), (6) Lembaga Pengembangan 

Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M), (7) Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Perpustakaan, (8) UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi, (9) UPT Bahasa, (10) 

Laboratorium Pendidikan Terpadu, (11) UPT Pengembangan Karir dan 

Kewirausahaan Mahasiswa, (12) UPT Layanan Bimbingan dan Konseling, dan 

(13) Badan Pengelola Usaha. 
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Tata pamong dikelola oleh kepemimpinan perguruan tinggi yang meliputi 

kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik 

dan diwujudkan dalam fungsi pengelolaan (planning, organizing, staffing, leading, 

dan controlling) yang dilaksanakan secara efektif. Untuk menjamin pengelolaan 

sistem tata pamong, diperlukan sistem audit internal. Sistem audit internal 

Undiksha dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PJM) dan Satuan  

Pengawas Internal (SPI). Sistem penjaminan mutu Undiksha dilaksanakan 

menggunakan Model PDCA (Plan-Do-Check-Act) didukung oleh manual mutu 

yang lengkap meliputi: (1) Pernyataan Mutu, (2) Kebijakan Mutu, (3) Manual mutu, 

(4) Standar Mutu, (5) Prosedur Mutu, (6) Instruksi Kerja, dan (7) Pentahapan 

Sasaran Mutu yang terintegrasi dalam suatu sistem dokumen. 

Undiksha memiliki tenaga pendidik (499 orang) dan tenaga kependidikan 

(247 orang) yang sangat memadai, rasio dosen dengan mahasiswa sesuai 

standar nasional (1:27) dan jumlah guru besar yang memadai, yaitu 10%. Untuk 

mencapai tujuan, SDM Undiksha ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya melalui 

strategi-strategi yang komprehensif melalui pengembangan karir yang efektif, 

terencana, dan terarah. 

Kurikulum Undiksha dikembangkan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan 

sasaran Undiksha yang berbasis kompetensi dan berorientasi Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kurikulum memuat hidden curriculum yang 

berlandaskan falsafah Tri Hita Karana untuk mengembangkan kecerdasan secara 

holistik yang meliputi kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual (harmonisasi 

hubungan civitas akademika dengan sang pencipta), kecerdasan sosial 

(harmonisasi hubungan sesama), kecerdasan ekologis (harmonisasi hubungan 

civitas akademika dengan lingkungan). Kurikulum Undiksha bersifat dinamis dan 

terus dikembangkan sesuai dengan kebijakan pengembangan kurikulum dan 

pedoman penyusunan kurikulum serta dievaluasi secara berkala sesuai dengan 

kebutuhan stakeholder. Struktur kurikulum yang disusun mampu membentuk 

mahasiswa yang memiliki pribadi yang profesional dan berdaya saing serta sistem 

pembelajaran yang bermutu telah menciptakan lulusan yang sesuai dengan 

kebutuhan stakeholder. 

Terkait dengan tuntutan Revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0 dimana 

dunia sudah menjadi sebuah desa global tanpa batas-batas lagi, maka tantangan 

untuk unggul terletak pada seberapa mengglobal wawasan lulusan. Undiksha 

telah berhasil melakukan kerjasama internasional melalui LPPPM, Fakultas 
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maupun Kantor Urusan Internasional. Pada tahun 2019, Undiksha melaksanakan 

PPL Luar Negeri. PPL Luar Negeri adalah PPL yang diikuti oleh mahasiswa 

Undiksha ke luar negeri (outbound) dan mahasiswa dari luar negeri ke Undiksha 

(Inbound). Program ini baru dimulai sejak tahun 2017. Adapun latar belakang dari 

diselenggarakannya PPL Luar Negeri adalah untuk meningkatkan kompetensi 

mahasiswa Undiksha dalam melaksanakan pembelajaran yang bertaraf 

internasional, sehingga mereka dapat berkompetisi meraih kesempatan 

mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di pasar global. PPL LN dilaksanakan di 

sekolah mitra baik di Thailand, Filipina dan Vietnam yang bertujuan untuk 

mengimplementasikan teori dan pengalaman-pengalaman yang diperoleh selama 

di bangku kuliah ke dalam praktek nyata. Beberapa aktifitas dalam kegiatan ini 

sangat intensif, yang dibimbing secara sistematis oleh Guru Pamong (di sekolah 

mitra di luar negeri) dan Dosen Pembimbing (di sekolah mitra di dalam negeri) 

yang memenuhi syarat untuk itu. PPL LN Undiksha ini dikoordinasikan oleh 

Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO). 

Pelaksanaan PPL LN Outbound Undiksha tahun 2019 melibatkan 12 

Program Studi di Undiksha yang bermitra dengan 11 universitas mitra di luar 

negeri. Jumlah mahasiswa yang dikirim adalah 74 orang; sedangkan PPL Inbound 

Undiksha telah mampu mendatangkan 24 orang mahasiswa luar negeri untuk 

melakukan PPL di  sekolah-sekolah di sekitar Undiksha. Disamping kegiatan PPL 

Luar Negeri, Undiksha juga melaksanakan Faculty Exchange baik inbound 

maupun outbound. Inbound faculty exchange dilakukan dengan mendatang ahli 

dari perguruan tinggi luar negeri ke Indonesia untuk melakukan kegiatan di 

Undiksha, sedangkan Outbound Faculty Exchange dilakukan dengan mengirimkan 

ahli dari Undiksha untuk menjadi dosen tamu di luar negeri. Di samping kegiatan 

tersebut,  Undiksha juga telah melakukan kegiatan internasional dalam bentuk 

hibah seni di Eropa, dan kegiatan-kegiatan internasional lain yang dikerjakan di 

tingkat fakultas, jurusan dan program studi, maupun di Unit Layanan Bahasa 

dibawah koordinasi Kantor Urusan Internasional dan  Kerjasama. Cakupan 

kegiatan kerjasama internasional dilakukan dengan perguruan tinggi di berbagai 

belahan dunia, baik itu di Asia, Eropa dan Amerika yang menunjukkan bahwa 

Undiksha memiliki potensi yang luar biasa untuk berkontribusi dan unggul di dunia. 

Meskipun kekuatan dan potensi Undiksha sangat besar, tidak menutup 

kenyataan bahwa masih adanya kelemahan-kelemahan dalam beberapa 

komponen, misalnya tidak semua civitas akademika memiliki kemampuan 
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berbahasa Inggris yang memadai. Tetapi civitas akademika Undiksha memiliki 

semangat dan spirit untuk unggul dan berprestasi sangat tinggi. Ini merupakan 

modal besar untuk mengubah ancaman-ancaman yang mungkin menghambat, 

sehingga ancaman bisa diubah menjadi kesempatan untuk maju bersama dan 

bisa berkontribusi dalam dunia internasional. 

Di dalam menunjang proses akademik dan non akademik, Undiksha telah 

memiliki sarana dan prasarana yang sangat memadai seperti, Gedung Kuliah 

yang representative, Laboratorium MIPA, Laboratorium Kedokteran, Ruang Micro 

Teaching, Klinik Kesehatan, Gedung Olahraga, Perpustakaan, Ruang seminar, 

Ruang TIK, asrama mahasiswa, Hotel dan yang lainnya. Sarana dan prasarana 

tersebut memiliki kualitas dan kecukupan yang sesuai dengan kebutuhan program 

internasionalisasi. 

Undiksha merupakan salah satu Perguruan Tinggi Pemerintah (PTP) yang 

telah menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). 

Sistem keuangan Undiksha mengikuti kebijakan keuangan negara yang 

berlandaskan asas efisiensi, akuntabilitas, evaluasi dan produktivitas. Sistem ini 

mengarah pada performance based indicator budgeting. Strategi pendanaan dan 

penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi Undiksha mengacu pada 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 

Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan. Sistem 

pengalokasian dana Undiksha mengacu pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

(DIPA), Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian Lembaga (RKKAL) dan 

Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Undiksha. Sarana dan prasarana 

pendidikan yang dimiliki Undiksha sangat memadai baik untuk tenaga pendidik, 

tenaga kependidikan dan mahasiswa. Pengelolaan dan pencatatan keuangan, 

sarana dan prasarana menggunakan sistem informasi yang terintegrasi. Sistem 

informasi Undiksha memiliki kerangka berbasiskan teknologi fiber optic yang 

mampu mendukung kecepatan transfer data yang sangat tinggi. Bandwidth yang 

disediakan Undiksha untuk menunjang kegiatan berbasis TIK adalah sebesar 440 

Mbps, dengan kondisi tersebut, maka dipastikan semua layanan TIK di Undiksha 

mampu diakses secara daring selama 24 jam penuh tiap harinya. Sistem informasi 

yang ada telah didukung oleh sistem pemulihan data dengan sistem Disaster 

Recovery atau pemulihan data yang menjamin keamanan data maupun sistem 

infomasi yang diimplementasikan. Dengan fasilitas tersebut, saat ini seluruh 
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aktivitas akademik telah menggunakan sistem pengelolaan data menggunakan 

komputer jaringan luas (internet). 

Dengan berpijak pada sistem tata kelola Undiksha dan mengacu pada 

kondisi Undiksha saat ini untuk mencapai Undiksha sebagai perguruan tinggi yang 

unggul di Asia pada tahun 2045, Undiksha harus mengembangkan Program Kelas 

Internasional untuk memberikan perspektif dan wawasan internasional kepada 

peserta didik. Untuk mencapai lulusan dengan outcome sebagai ‘global citizen’ 

Program Kelas Internasional sebaiknya tidak hanya mentarget mahasiswa lokal 

dari dalam negeri, tetapi juga calon mahasiswa internasional dari luar negeri. 

Kehadiran mahasiswa luar negeri, di samping sebagai indikator nyata tentang 

kualitas lembaga, akan memberikan wawasan global kepada sivitas akademika 

yang memiliki kesempatan untuk berintegrasi dan terlibat dengan budaya dari 

mahasiswa asing dalam setting masyarakat lokal. Oleh sebab itu Program Kelas 

Internasional ini harus dirancang dengan baik dan disiapkan panduan 

pelaksanaannya. Pelaksanaan pembelajarannya harus berbasis budaya 

multikultural. Oleh sebab itu, dimensi interkultural dan internasional hendaknya 

terintegrasi ke dalam capaian pembelajaran yang melahirkan lulusan yang 

memiliki kompetensi dan berwawasan global internasional. Dalam perspectif ini, 

proses pelaksanaan pendidikan hendaknya bermuara pada student-centred 

approach dan melibatkan penggunaan teknologi digital yang mendukung distance 

learning dan e-learning, yang menghargai perbedaan budaya dan pola pikir, 

menciptakan atmosfir akademik yang menghargai keterlibatan dalam perbedaan 

budaya dalam konteks masyarakat lokal. 

Semua kegiatan kerjasama internasional dikoordinasikan melalui Kantor 

Urusan Internasional (KUI). Saat ini program internasionalisasi yang telah 

dilakukan oleh KUI Undiksha adalah Darmasiswa, PPL, PKL, credit earning, KKN, 

kursus BIPA, Workshop, visiting scholar (dosen), community service, social 

practicum, mahasiswa reguler S1, volunteer (tutor). Pada tahun 2018, kegiatan 

tersebut telah melibatkan 121 mahasiswa asing dari berbagai negara yaitu, 

Inggris, Perancis, Belanda, Amerika, Thailand, Polandia. Kegiatan 

internasionalisasi yang dilaksanakan oleh KUI telah berlangsung sejak Tahun 2011 

dan tetap berlangsung dengan sangat baik sampai saat ini di tahun 2020 yang 

kesemuanya telah memetik manfaat bagi kedua belah pihak. Dengan paparan 

kondisi Undiksha seperti tersebut di atas, potensi Undiksha menyelenggarakan 

kelas internasional sangat tinggi. 
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1.5 Ruang Lingkup dan Tahapan Pelaksanaan Kelas Internasional 

Memperhatikan kondisi Undiksha saat ini, dan untuk mencapai agar tujuan 

terselenggaranya Program Kelas Internasional yang efektif dan terlaksana 

dengan sukses, maka kelas internasional akan diawali dengan melibatkan 

beberapa Program Studi yang sudah siap dan mendapatkan tugas dari Undikha.  

Program Kelas Internasional akan dilaksanakan secara bertahap. 

Tabel 1. Ruang Lingkup dan Tahapan Pelaksanaan Kelas Internasional 

 
Tahapan 

Ruang 
Lingkup 
Prodi yang 
terlibat 

 
Penjelasan 

 
Keterangan 

Tahapan Program 
Inisiasi Kelas 
internasional 

Opsional dan 
Penugasan 

Prodi yang 
menyelenggarakan 
program ini adalah 
Prodi yang mendapat 
tugas dari Undiksha 
dan Prodi yang memiliki 
inisiatif sendiri untuk 
bersedia melaksanakan 
program ini karena 
Prodi memiliki potensi 
untuk 
menyelenggarakan 
program ini. 

 Penyelenggaraan 
belum sepenuhnya 
dalam Bahasa Inggris, 
dan belum ada 
kerjasama dengan 
pihak universitas luar 
negeri yang 
memungkinkan 
terjadinya credit transfer 
atau credit earning. 

 

 Penyelenggaraan masih 
diadaptasi sesuai 
dengan kondisi prodi 
penyelenggara. 

   
 Bukti kelulusan 

menggunakan ijazah 
dengan template yang 
sama dengan kelas 
regular tetapi dibuat 
bilingual. 

Tahapan Program 
Kelas Internasional 
Parsial 

Opsional dan 
Penugasan 

Prodi yang 
menyelenggarakan 
program ini adalah 
Prodi yang mendapat 
tugas dari Undiksha 
dan Prodi yang memiliki 
inisiatif sendiri untuk 
bersedia melaksanakan 
program ini karena 
Prodi memiliki potensi 
untuk 
menyelenggarakan 
program ini. 

 Penyelenggaraan Kelas 
Internasional 
dilaksanakan dalam 
Bahasa Inggris secara 
penuh. 

 

 Belum ada link dengan 
universitas yang ada di 
luar negeri yang 
memungkinkan 
terjadinya credit transfer 
atau credit earning, atau 
ada link dengan 
universitas lain di luar 
negeri untuk joint- 
activities tertentu. 
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 Bukti kelulusan 

menggunakan ijazah 
dengan template yang 
sama dengan kelas 
regular tetapi dibuat 
bilingual, dan dilengkapi 
surat keterangan 
tentang kegiatan yang 
dilakukan di luar negeri. 

Tahapan Program 
Kelas Internasional 
Utuh 

Penugasan 
(berdasarkan 
kriteria yang 
ada dan 
ditetapkan 
oleh 
Undiksha) 

Prodi yang 
menyelenggarakan 
program ini adalah 
Prodi yang mendapat 
tugas dari Undiksha 
dan Prodi yang memiliki 
inisiatif sendiri untuk 
bersedia melaksanakan 
program ini karena 
Prodi memiliki potensi 
untuk 
menyelenggarakan 
program ini. 

Penyelenggaraan 
program kelas 
internasional sudah 
sesuai dengan 
ketentuan: 

1. Penyelenggaraan 
dalam Bahasa Inggris 

2. Link dengan Universitas 
di luar negeri melalui 
MoU yang 
memungkinkan adanya 
credit transfer/credit 
earning. 

3. Mampu melaksanakan 
joint-degree program 
dengan berkerjasama 
dengan universitas lain 
di luar negeri. 

4. Ijazah ditandatangani 
oleh kedua belah pihak 
universitas yang terlibat. 

 

Di samping itu pula, ruang lingkup penyelenggaraan Tahapan Program Kelas 

Internasional ini diatur melalui Keputusan Rektor dengan menggunakan tahapan 

tahun untuk tiap-tiap tahapan. 

 

1.6 Metode Penyusunan Panduan Program Kelas Internasional 

Pedoman ini disusun dengan tahapan sebagai berikut. Rektor Universitas 

Pendidikan Ganesha mengeluarkan Keputusan Rektor yang menugaskan Tim 

Penyusun untuk menyiapkan Panduan Program Kelas Internasional Universitas 

Pendidikan Ganesha. Dengan Keputusan Rektor ini, Tim Penyusun Panduan 

Program Kelas Internasional kemudian membuat panduan sebagai landasan untuk 

mengimplementasikan program ini di Undiksha. Metode penyusunan panduan 

dilakukan secara deduktif-induktif untuk efektivitas kerja. Secara deduktif, pimpinan 

lembaga dan Ketua Tim memberikan pokok pikiran tentang naskah ini yang harus 

dibuat untuk didiskusikan secara bersama-sama sampai format naskah akademik 

disepakati. Mengacu pada format umum ini, naskah kemudian dikembangkan 
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secara induktif melalui mekanisme yang dilakukan secara berikut (lihat bagan 1). 

1) Pembentukan Kelompok Perumus Bagian-Bagian Panduan 

Pembagian Kelompok dimaksudkan agar Tim bisa bekerja efektif dan efisien 

serta fokus untuk membuat draft naskah. Tiap-tiap kelompok diberi tugas untuk 

membuat bagian-bagian naskah Panduan. 

2) Rapat Kerja Kelompok Perumus 

Dengan pembagian tugas sesuai dengan bagian yang telah dibagikan pada 

rapat pembentukan kelompok, Tim Perumus melakukan rapat kerja untuk 

mengerjakan bagian masing-masing. Tim bekerja di tiap-tiap kelompok sesuai 

dengan mekanisme kerja yang disepkati oleh kelompok kecil. 

3) Workshop Pembahasan Draf dan Sanctioning internal 

Hasil kerja Tim Perumus pada kelompok kecil kemudian digabungkan untuk 

menghasilkan draft keseluruhan naskah Pedoman. Draf keseluruhan ini 

dibahas dan didiskusikan secara internal diantara Tim secara keseluruhan 

untuk sinkronisasi informasi secara utuh dan koheren. 

4) Rapat Kerja Kelompok penyempurnaan naskah akademik 

Pada tahap ini, Pedoman disempurnakan lagi dengan memperhatikan 

masukan- masukan yang didapatkan pada tahapan FGD secara internal. Hasil 

kerja pada tahap ini adalah Pedoman yang siap untuk dibawa untuk Focused 

Group Discussion secara ekternal dengan melibatkan unsur-unsur lain di 

Undiksha untuk mendapatkan masukan. 

5) Workshop Pembahasan naskah dan sanctioning external 

Draft Pedoman yang sudah selesai dikerjakan oleh Tim Penyusun secara 

internal kemudian dibahas dan didiskusikan dengan melibatkan unsur-unsur 

lain yang terkait di Undiksha untuk mendapatkan masukan-masukan untuk 

penyempurnaan naskah. Di samping itu validasi juga melibatkan unsur 

pimpinan Undiksha untuk mendapatkan masukan dan penyempurnaan 

panduan. 

6) Rapat Kerja Finalisasi Pedoman 

Pada tahap ini naskah diperbaiki lagi jika ada masukan-masukan yang 

didapatkan dari FGD. Hasil FGD merupakan produk final Pedoman. 

7) Pedoman diterbitkan 

Setelah melalui proses perumusan yang bertahap dan komprehensif, naskah 

Pedoman Program Kelas Internasional kemudian diterbitkan dan siap untuk 

diimplementasikan. 
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Bagan 1: Metode Penyusunan Panduan Program Kelas Internasional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

. 
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BAB II 

LANDASAN PENYUSUNAN 

 
2.1 Landasan Filosofis 

Pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, memiliki 

peran strategis dalam mencerdasakan kehidupan bangsa serta memajukan 

kesejahteraan masyarakat. Dengan alasan tersebut, maka dibutuhkan pendidikan 

tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ditengah 

persaingan yang semakin mengglobal.  

Untuk mengelola perguruan tinggi secara berkualitas, maka diperlukan upaya-

upaya kongkret baik dari sisi peningkatan akademik maupun non akademik. Salah 

satu upaya kongkret yang bisa ditempuh adalah program internasionalisasi. Program 

internasionalisasi di Undiksha merupakan program yang telah dirintis sejak tahun 

2017, dengan program kemitraan sebagai kegiatan awal. 

Secara filosofis, paham progresivisme mengarahkan upaya pengelolaan 

perguruan tinggi berdasarkan pada kenyataan hidup. Kenyataan hidup yang dihadapi 

saat ini adalah perkembangan global yang pesat dengan interaksi antar manusia 

yang tidak ada batasnya. Oleh karena itu upaya internasionalisasi merupakan salah 

satu upaya kongkret dalam menjalankan perguruan tinggi berdasar pada teori ini. 

Pada sisi lain, paham humanisme merujuk pengembangan perguruan tinggi ke arah 

pengembangan harkat dan martabat kemanusiaan. Globalisasi telah menyumbang 

sedemikian besar terhadap sifat dan kualitas manusia saat ini. Oleh karena itu, upaya 

internasionalisasi juga merupakan upaya yang signifikan untuk memupuk bagaimana 

manusia sebaiknya bersikap dan bertindak guna pengembangan perguruan tinggi 

secara interaksional antar negara, sehingga tercipta symbiosis mutualistik. 

Kedua paham tersebut telah pula tercermin dalam falsafah Pancasila dan Tri 

Hita Karana, dimana Pancasila dengan lima silanya, dan Tri Hita Karana dengan tiga 

keharmonisan dalam menjalani kehidupan. Program Kelas Internasional, dilandasi 

oleh ketiga paham di atas. Karena itu, lembaga memiliki pijakan yang kuat dalam 

menjalankan roda pembangunan perguruan tinggi di tengah kekuatan global yang 

semakin disruptif. 

 

2.2   Landasan Sosiologis 

Menurut Teori Fungsional Struktural (Talcott Parsons dalam Nasikum, 2003: 11) 

masyarakat merupakan suatu sistem dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu 
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sama lain, yang saling pengaruh memengaruhi secara ganda dan timbal balik. Interaksi 

sosial dapat dicapai secara sempurna,  namun secara fundamental sistem sosial 

cenderung bersifat dinamis. Pada hakikatnya manusia dalam menempuh 

kehidupannya selalu bergumul dengan pemecahan masalah-masalah kehidupan. 

Manusia menggunakan pengalamannya, yang secara bertahap dan akumulatif akan 

semakin mengembangkan pengetahuannya.  Proses ini sejalan dengan proses 

pengembangan ilmu pengetahuan yang dikenal dengan  siklus logiko-hipotetiko-

verifikatif. 

Bila dikaji beberapa referensi dalam kaitan dengan hal di atas, tampak jelas 

penggambaran adanya perubahan zaman yang sangat pesat. Seperti Naisbitt (1997) 

telah menyodorkan sepuluh megatrend global yang akan terjadi ke depan yang 

terkenal dengan megatrend global melenium yang meliputi boom ekonomi global, 

renaisan dalam seni, sosialisme pasar bebas, gaya hidup global dan nasionalisme 

kultural, swastanisasi, kebangkitan tepi pasifik, dasawarsa kepemimpinan wanita, abad 

biologi, kebangkitan agama milenium, dan kejayaan individu. Sedangkan Rossabeth 

Moss Kanter (1994) menyatakan masa depan akan didominasi oleh nilai- nilai dan 

pemikiran kosmopolitan dimana pelaku-pelakunya di setiap bidang, termasuk bidang 

pendidikan, dituntut memiliki 4C yaitu: Concept, Competence, Connection,  dan 

Confidence. Kedepan diperlukan pendidikan yang di samping diarahkan untuk 

penguasaan sains dan teknologi yang tinggi, juga diarahkan pada pemahaman dan 

internalisasi nilai dan moral yang kokoh. 

Diperlukan dasar pemahaman yang kuat atas nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. 

Sentuhan pendidikan mutlak diperlukan, karena pendidikan merupakan suatu proses 

pemanusiaan manusia. Pendidikan merupakan wahana transformasi budaya, adalah 

budaya intangible, social culture, dan pendukung culture system. Oleh karena itu, 

kemajuan peradaban suatu masyarakat dapat diukur dari tinggi rendahnya kualitas 

lembaga-lembaga pendidikannya. 

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) merupakan salah satu perguruan 

tinggi negeri di Propinsi Bali, yang memiliki Visi untuk menjadi universitas unggul 

berlandaskan falsafah Tri Hita Karana di Asia pada tahun 2045, serta  misi sebagai 

berikut: (1) menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermartabat untuk 

menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif, kolaboratif, dan 

berkarakter berlandaskan falsafah Tri Hita Karana;  (2)  menyelenggarakan penelitian 

yang kompetitif, kolaboratif, dan inovatif untuk pengembangan dan penerapan Iptek 

berlandaskan falsafah Tri Hita Karana; dan (3) menyelenggarakan pengabdian kepada 
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masyarakat yang kompetitif, kolaboratif, akomodatif, dan inovatif berlandaskan falsafah 

Tri Hita Karana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 
2.3 Landasan Yuridis 

Pengembangan Program Kelas Internasional Universitas Pendidikan Ganesha 

didasarkan pada landasan yuridis berikut: 

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional; 

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan 

Tinggi; 

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 

5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 

Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi; 

7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas 

Pendidikan Ganesha; 

8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha; 

9) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 tahun 

2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan 

10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 4 tahun 

2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 

88 tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan 

Tinggi Negeri Berbadan Hukum. 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Internasionalisasi Undiksha 

 
 

Dikutip dari Naskah Akademik Internationalization at Home (IaH) Universitas 

Pendidikan Ganesha Tahun 2019, Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Internasionalisasi 

Undiksha adalah sebagai berikut: 

 

Visi: 

Undiksha Menjadi Rumah Belajar bagi Masyarakat Internasional 

 
 

Misi : 

1. Menyelenggarakan berbagai kegiatan pada bidang pendidikan dan 

pengajaran bagi masyarakat internasional 

2. Menyelenggarakan berbagai kegiatan pada bidang penelitian dan penulisan 

karya ilmiah bagi masyarakat internasional 

3. Menyelenggarakan berbagai kegiatan pada bidang community service bagi 

masyarakat internasional 

 
Tujuan: 

1. Meningkatkan jumlah masyarakat internasional yang kuliah atau yang 

mengikuti degree program di Undiksha 

2. Meningkatkan jumlah masyarakat internasional yang mengikuti kegiatan non- 

degree program di Undiksha 

3. Menghasilkan penelitian dan karya ilmiah kerjasama antara pihak Undiksha 

dengan masyarakat internasional 

4. Menghasilkan berbagai kegiatan community service antara pihak Undiksha 

dengan masyarakat internasional 

 
Sasaran: 

Pemetaan Tujuan dan Sasaran Internasionalisasi Undiksha dideskripsikan pada 
tabel dibawah ini. 
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Tabel 3.1  Pemetaan Tujuan dan Sasaran Internasionalisasi Undiksha 
 

Tujuan Sasaran 

 

Meningkatkan jumlah masyarakat 
internasional yang kuliah atau yang 
mengikuti degree program di Undiksha 

 

a. Masyarakat internasional yang mengikuti 
kegiatan credit earning di Undiksha 

 

b. Masyarakat internasional yang mengikuti 
kegiatan degree program di Undiksha 

 

Meningkatkan jumlah masyarakat 
internasional yang mengikuti kegiatan 
non-degree program di Undiksha 

 

a. Masyarakat internasional yang mengikuti 
kegiatan summer course di Undiksha 

 

b. Masyarakat internasional yang mengikuti 
kegiatan cultural course di Undiksha 

 

c. Masyarakat internasional yang mengikuti 
kegiatan language course di Undiksha 

 

d. Masyarakat internasional yang mengikuti 
kegiatan visiting professor/scholar di 
Undiksha 

 

Menghasilkan penelitian dan karya 
ilmiah kerjasama antara pihak 
Undiksha dengan masyarakat 
internasional 

 

a. Penelitian kerjasama antara Undiksha 
dengan masyarakat internasional 

 

b. Karya ilmiah kerjasama antara Undiksha 
dengan masyarakat internasional pada 
jurnal terakreditasi atau bereputasi 
internasional 

 

c. Masyarakat internasional yang mengikuti 
kegiatan conference yang 
diselenggarakan di atau oleh Undiksha 

 

Menghasilkan berbagai kegiatan 
community service antara pihak 
Undiksha dengan masyarakat 
internasional 

 

a. Masyarakat internasional yang bersedia 
menjadi volunteer dengan Undiksha 

b. Program community service antara pihak 
Undiksha dengan masyarakat 
internasional 
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3.2 Daya Saing Perguruan Tinggi di Era Globalisasi 

3.2.1 Era Globalisasi 

Globalisasi secara populer dimaksudkan sebagai menyebarnya segala sesuatu 

secara sangat cepat ke seluruh dunia. Beck (2000) mengemukakan bahwa 

globalisasi sebagai “the compression of the world into a single space and the 

intensification of conciousness of the world as a whole”. Globalisasi juga melahirkan 

“global culture which is encompassing the world at the international level”. Globalisasi 

tidak hanya menyangkut dan berdampak pada bidang ekonomi, tetapi hampir seluruh 

elemen kehidupan manusia, maka globalisasi pun berdampak pada pendidikan tinggi 

dan perguruan tinggi. 

Era globalisasi sebagai salah satu karakter abad ini memberi peluang 

kebebasan kepada segala sektor kehidupan untuk saling mengakses, 

mempengaruhi, bekerja sama sekaligus saling berebut dan bersaing. Perdagangan 

bebas (free trade) yang telah dicanangkan akan menyeret manusia baik sebagai 

individu, kelompok bisnis, kaum industriawan bahkan negara untuk berkompetisi 

guna memenangkan perebutan kehidupan. Untuk usaha ini munculah forum-forum 

kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan yang dimaksudkan untuk menggalang 

kekuatan dalam memenangkan persaingan sekaligus membendung efek-efek yang 

merugikan. 

Adanya perdagangan bebas oleh negara-negara di dunia merupakan peluang 

dan tantangan yang perlu diantisipasi sejak dini. Untuk mengahadapi peluang dan 

tantangan tersebut, faktor yang paling menentukan adalah kemampuan daya saing 

nasional yang unsur pelakunya meliputi seluruh stakeholder pembangunan baik dari 

sektor pemerintah maupun swasta dan masyarakat, termasuk di dalamnya 

Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara pendidikan (Sulaiman, 2015). 

 
3.2.2 Peningkatan Daya Saing Perguruan Tinggi di Era Globalisasi 

Globalisasi dalam dunia pendidikan, adalah sebuah proses sejarah yang 

panjang. Terjadinya era globalisasi dalam dunia pendidikan memberi dampak ganda 

yaitu dampak yang positif (menguntungkan) dan dampak yang negatif (merugikan). 

Dampak yang menguntungkan, adalah memberi kesempatan kerjasama yang 

seluas-luasnya di bidang pendidikan kepada negara-negara di dunia. Namun di sisi 

lain, jika Indonesia tidak mampu bersaing di bidang pendidikan dengan negara lain, 

karena kualitas SDM yang lemah misalnya, maka konsekuensinya akan merugikan
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bangsa Indonesia sendiri (Kadarisman, 2011). Oleh karenanya, tantangan Indonesia 

di bidang pendidikan pada era globalisasi adalah meningkatkan daya saing dan 

keunggulan kompetitif dengan mengandalkan pada kemampuan SDM, teknologi, dan 

manajemen tanpa mengurangi keunggulan komparatif yang telah dimiliki bangsa kita.  

Tantangan perguruan tinggi di era global adalah ditandai dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang penuh dengan persaingan. Cepat atau lambat, 

perguruan tinggi di Indonesia harus menghadapi peningkatan kualitas perguruan tinggi 

selaku lembaga pendidikan yang harus menghasilkan SDM yang berkualitas dan 

memiliki keunggulan dalam berbagai aspek kehidupan. Perguruan tinggi merupakan 

salah satu subsistem pendidikan nasional yang tidak dapat dipisahkan dari subsistem 

lainnya baik di dalam maupun di luar sistem pendidikan. 

Salah satu faktor keunggulan nasional adalah tersedianya Sumber Daya 

Manusia (Human Resources): yang menguasai iptek dalam jumlah besar, bermutu 

dan memiliki daya beli yang memadai yang dihasilkan dari lembaga-lembaga 

pendidikan nantinya akan mendorong tumbuhnya industri berbasis ilmu pengetahuan 

yang dapat menyerap tenaga kerja produktif, yang dapat menghasilkan barang, jasa 

dan produk-produk yang berdaya saing tinggi. Asumsinya adalah untuk 

mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas harus dilihat dari kualitas sistem 

pendidikan yang ada di suatu negara. Artinya, jika suatu negara memiliki sistem 

pendidikan yang baik, maka sistem itu akan mampu melahirkan tenaga kerja yang 

baik (Sulaiman, 2015). 

Keberadaan perguruan tinggi dalam keseluruhan kehidupan berbangsa dan 

bernegara, mempunyai peran yang amat besar melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi 

yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 20 ayat 

(2) dinyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui dharma pendidikan tinggi 

yang pertama, perguruan tinggi harus mampu memberdayakan proses pendidikan 

yang sedemikian rupa agar seluruh mahasiswanya berkembang menjadi lulusan 

sebagai SDM berkualitas yang memiliki kompetensi paripurna secara intelektual, 

profesional, sosial, moral, dan personal. 

Dharma kedua yaitu penelitian, perguruan tinggi harus mampu mewujudkan 

sebagai satu institusi ilmiah akademik yang dapat menghasilkan berbagai temuan 

inovatif melalui kegiatan-kegiatan ilmiah berupa penelitian. Melalui penelitian 
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tersebut, perguruan tinggi dapat mengembangkan dirinya serta memberikan 

sumbangan nyata bagi pengembangan bidang keilmuan dan aplikasi dalam berbagai 

upaya pembaharuan. Selanjutnya, melalui dharma ketiga yaitu pengabdian kepada 

masyarakat, keberadaan perguruan tinggi harus dapat dirasakan manfaatnya bagi 

kemajuan masyarakat luas. Hal ini mengandung makna bahwa keberadaan 

perguruan tinggi di Indonesia harus dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya dengan 

memberikan pemahaman kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya. 

Pergaulan internasional antar lembaga perguruan tinggi dalam konteks 

globalisasi sangat diperlukan untuk meningkatkan mutu. Ada 5 Strategi yang 

ditawarkan Universitas Tokyo (Zolfaghari, dkk., 2009) untuk meningkatkan  daya 

saing perguruan tinggi di era globalisasi: 

1. Provision of an internationally high standard of education; 

2. Enhancement of research activities through strengthening international 

research networks; 

3. Promoting cooperation with international society; 

4. Improvement of infrastructure to promote “internal internationalization”; 

5. Formulation of a long-term internationalization plan. 

 
 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perguruan tinggi harus 

menyesuaikan ketentuan standar yang tinggi dari pendidikan internasional; 

peningkatan aktivitas penelitian melalui penguatan jaringan penelitian internasional; 

mempromosikan kerjasama dengan masyarakat internasional; peningkatan 

infrastruktur untuk mempromosikan “internationalisasi internal”; serta memformulasi 

satu rencana jangka panjang internationalisasi. 

Persaingan pada era globalisasi hendaknya direspon positif oleh perguruan 

tinggi dalam bentuk sikap berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas layanan. 

Agar tetap eksis dan bekembang, perguruan tinggi harus secara teratur 

mengevaluasi dan waspada terhadap beragam perubahan dan perkembangan yang 

terjadi, baik perubahan internal maupun eksternal. Wilen-Daugenti dan McKee 

(2008) menyatakan bahwa lembaga pendidikan terutama perguruan tinggi di era 

globalisasi menghadapi 12 kecenderungan kunci yang akan dan sedang 

berlangsung, yaitu: 

1. Evergreen students 
2. Globalization 
3. Technical and information literacy 
4. Enrollment, retention, and branding 
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5. Mobility 
6. Safety and security 
7. Pedagogical centers and innovative campus commons 
8. Evolution of teaching and learning 
9. Collaboration 
10. Strategic plans and technology 
11. Edutainment 
12. Green 

Di antara dua belas kecenderungan kunci tersebut, terdapat satu 

kecenderungan kunci yang paling menguntungkan yaitu kerjasama/kolaborasi 

(collaboration). Kerjasama adalah sebuah atribut pembeda dari pendidikan tinggi. 

Universitas sedang mencari jalan untuk memudahkan kerjasama dan kemitraan 

dengan sektor swasta, alumni, maupun lembaga lainnya baik dalam maupun luar 

negeri. 

 
3.3 Hakikat Kelas Internasional 

3.3.1 Pengertian Kelas Internasional 

Istilah “Internasional” sering dipakai dalam konteks penyelenggaran 

pendidikan di Indonesia. Kebijakan untuk mengembangkan satuan pendidikan yang 

bertaraf internasional sebenarnya sudah disebutkan dalam Undang Undang No. 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 50 Ayat 3 yang menyatakan 

bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang- 

kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk 

dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Standar 

internasional yang diharapkan menyangkut Standar Kompetensi Lulusan, Kurikulum, 

Proses Belajar Mengajar, SDM, Fasilitas, Manajemen, Pembiayaan, dan Penilaian 

standar internasional. 

Internasionalisasi adalah proses yang membantu universitas untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan layanan mereka kepada 

masyarakat. Kelas internasional tentu saja adalah salah satu bentuk implementasi 

secara langsung dari program internasionalisasi menuju universitas internasional. 

Jane Knight (2014) dalam The State of Higher Education 2014 - OECD Higher 

Education Programme (IMHE) mengidentifikasi tiga generasi universitas internasional 

sebagai berikut:  

1. Universitas internasional dengan berbagai partner kemitraan internasional, 

staf dan mahasiswa internasional, dengan berbagai jenis aktivitas kolaboratif. 

2. Universitas dengan kantor cabang/kantor satelit/pusat penelitian dan 
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manajemen/kantor proyek internasional 

3. Universitas berupa institusi yang berdiri sendiri yang didirikan dan dibangun 

oleh dua atau lebih institusi partner dari negara yang berbeda. 

Hans de Wit (2015) memberikan istilah yang lebih spesifik untuk ketiga kategori 

generasi universitas internasional tersebut: kategori pertama adalah universitas yang 

tergolong internationally cooperative, kategori ke dua adalah universitas yang 

tergolong internationally active, dan kategori ke tiga adalah universitas yang 

tergolong internationally operative. 

Secara struktur kelembagaan sebuah universitas, tentu saja bentuk dan 

definisi dari sebuah kelas internasional di sebuah universitas secara langsung akan 

diturunkan dari definisi dan kategori universitas internasional tersebut. Namun dalam 

implementasinya di lapangan, seringkali yang terjadi adalah yang sebaliknya, yaitu 

inisiasi sebuah kelas internasional di sebuah universitas akan memberikan definisi 

awal dan kategori inisial dari universitas tersebut dalam pengakuan program dan 

proses internasionalisasinya. Kelas internasional yang tergolong internationally 

cooperative adalah kelas perkuliahan yang dirancang sedemikian rupa untuk 

membuka dan memperluas peluang keterlibatan partner kemitraan internasional 

berupa staf dan mahasiswa dalam berbagai bentuk kegiatan kolaboratif. Kelas 

internasional yang tergolong internationally active adalah kelas perkuliahan yang 

dibuka di negara lain sebagai bagian kantor cabang internasional dari universitas 

tersebut. Kelas internasional yang tergolong internationally operative adalah kelas 

internasional yang sejak awal dibangun oleh dua atau lebih institusi partner yaitu 

universitas internasional dari negara yang berbeda.  

Di Universitas Pendidikan Ganesha, sebagai langkah awal pembentukan 

kelas internasional, maka bisa dikatakan tatanan bentuk program yang akan 

dirancang masih berada pada generasi pertama kategori kelas internasional yang 

tergolong internationally cooperative.       

 

3.3.2 Jenis Program Kerjasama Kelas Internasional 

Untuk melaksanakan program kelas internasional, kerjasama dengan pihak 

universitas luar negeri mesti dilakukan, oleh sebab itu perlu diacu Pedoman Teknis 

Penyelenggaraan Program Kerja Sama Perguruan Tinggi Indonesia dengan 

Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Dalam dan Luar Negeri  yang dipakai 
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sebagai dasar rujukan melakukan kerjasama. 

Dalam Panduan Penyelenggaraan Program Kerja Sama Pendidikan Tinggi, 

yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi 

Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek Dikti Kementerian Riset, Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tahun 2016, dinyatakan bahwa Perguruan 

Tinggi dapat melakukan kerjasama bidang akademik dan/atau bidang non-akademik 

dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam maupun luar 

negeri. Kerjasama dapat dilakukan dengan modus penawaran dan/atau permintaan 

yang diselenggarakan dengan pola: 

a. pembimbing-dibimbing dan/atau 

b. kolaborasi. 

Jenis program kerja sama yang bisa dilakukan adalah: 

1. Program Gelar Bersama (Joint Degree) 

2. Program Gelar Ganda (Double/Dual Degrees) 

a. Program Gelar Ganda Reguler dan 

b. Program Gelar Ganda Percepatan (Akselerasi) 

 

Program Gelar Bersama (Joint Degree) perlu memperhatikan ketentuan berikut, 

yaitu: 

1. Dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua PT. 

2. Program studi sama, jenjang sama. 

3. Menghasilkan satu (1) gelar (degree) S-1 atau S-2 atau S-3. 

4. Harus memperhatikan kedekatan bidang ilmu (bidang serumpun) 

5. Kesetaraan akreditasi PTDN dan PTLN sekurang-kurangnya B atau kategori 

“baik” atau sebutan lain yang setara. 

6. Apabila Program Pertukaran Mahasiswa dan/atau Dosen dilaksanakan dalam 

rangka melakukan Program Gelar Bersama, pertukaran diupayakan seimbang. 

7. Hak cipta atas kurikulum, HAKI (paten), legalisasi ijazah, dan hal lain yang 

bersifat fundamental wajib dituangkan dalam MoA. 

8. Mahasiswa menjalankan Gelar Bersama apabila telah menempuh beban studi 
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kurikulum inti sesuai dengan kompetensi utama, atau telah menempuh beban 

studi sedikitnya 50% dari total beban studi yang dipersyaratkan di PT asal. 

9. Lulusan program Gelar Bersama memperoleh dua ijazah (diploma) yang 

diterbitkan oleh PT asal dan PT mitra untuk satu jenjang kualfikasi (degree). 

10. Setiap ijazah wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Pendamping Ijazah 

(SKPI) / Diploma Supplement. 

 

Program Gelar Ganda (Double Degrees) dilakukan dengan ketentuan sebagai 

berikut. 

1. Program Gelar Ganda dilakukan bersama oleh PTDN dan PTLN untuk program 

studi berbeda. 

2. Program Gelar Ganda terbagi atas dua jenis: 

• Program Gelar Ganda Reguler 

• Program Gelar Ganda Percepatan. 

 

Program Gelar Ganda Reguler memerlukan ketentuan sebagai berikut: 

1. Dilakukan oleh satu atau dua PT atau lebih pada program studi yang berbeda 

dengan jenjang yang sama untuk menghasilkan dua (2) gelar (degree) yang 

merupakan pengakuan atas hasil pendidikan pada Strata 1 (S-1) atau Strata 2 (S- 

2) atau Strata 3 (S- 3). 

2. Program Gelar Ganda Reguler dapat dilaksanakan apabila program studi yang 

bekerja sama memiliki kesamaan kurikulum minimum 50% dari total beban studi. 

3. Program studi yang melaksanakan Program Gelar Ganda Reguler wajib memiliki 

ijin operasional dan akreditasi sekurang-kurangnya B atau sebutan lain yang 

setara. 

4. PTLN yang melakukan Program Gelar Ganda Reguler dengan PTDN wajib 

berakreditasi minimal baik atau sebutan lain yang setara di negaranya. 

5. Beban studi yang wajib diambil oleh mahasiswa peserta program Gelar Ganda 

Reguler pada PT-PT yang bermitra, serta hak cipta atas kurikulum, HAKI, 

legalisasi ijazah, dan hal lain yang bersifat fundamental wajib dituangkan dalam 



28 Pedoman Pelaksanaan Kelas Internasional  

Perjanjian Kerja Sama/Memorandum of Agreement (MoA) dan wajib mengikuti 

aturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia dan di negara PT mitra. 

6. Mahasiswa yang mengikuti Program Gelar Ganda Reguler harus telah 

menempuh minimum 25% dari total beban sks program studi ke I di perguruan 

tinggi A, dengan IPK minimum 3,51. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan 

tersebut dapat melamar perolehan gelar kedua pada perguruan tinggi B. Apabila 

mahasiswa sudah menempuh seluruh beban sks di program studi ke II di 

perguruan tinggi B, dan telah menyelesaikan sisa beban sks di program studi I di 

perguruan tinggi A, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat memperoleh dua 

gelar dalam waktu yang lebih singkat.  

7. Lulusan Program Gelar Ganda Reguler dapat memperoleh dua gelar (degree) 

dengan dua ijazah (diploma) yang diterbitkan oleh PT A dan PT B untuk satu 

jenjang kualifikasi (degree) yang sama. Dua ijazah (diploma) dari dua gelar 

(degree) yang diperoleh ditandatangani oleh pimpinan masing-masing PT, dan 

setiap ijazah dilengkapi dengan Keterangan Tambahan Ijazah (Diploma 

Supplement) yang dapat menjelaskan proses dan luaran (outcomes) dari Gelar 

Ganda Reguler 

 

Program Gelar Ganda Percepatan dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

1. Program Gelar Ganda Percepatan dilakukan oleh 1 atau 2 PT (atau lebih) pada 

prodi yang sama dengan jenjang yang berbeda.  

2. PTDN dan prodi yang melaksanakan Program Gelar Ganda Percepatan wajib 

memiliki izin operasional dan akreditasi sedikitnya B atau sebutan lain yang 

setara. 

3. PTLN yang melakukan Program Gelar Ganda Percepatan dengan PTDN wajib 

terkreditasi atau ada pengakuan di negaranya. 

4. Kriteria kualifikasi calon mahasiswa untuk Program Gelar Ganda Percepatan 

wajib dinyatakan sejelas-jelasnya. 

5. Peserta Program Gelar Ganda Percepatan adalah mahasiswa yang telah 

menempuh  sekurang-kurangnya 50% dari total beban sks di prodi ke-1, dengan 

IPK minimum 3,0 dan lulus seleksi untuk mengikuti program. 
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6. Mahasiswa peserta program Program Gelar Ganda Percepatan tidak dapat 

ditentukan pada saat awal mahasiswa masuk di jenjang yang lebih rendah. 

Seleksi penetapan kelulusan untuk menjadi peserta program gelar ganda 

percepatan  dilakukan  oleh  tim-bersama  dari PT yang melakukan program 

tersebut; mahasiswa yang lolos dapat menjalani program percepatan. Mahasiwa  

yang tidak berhasil lolos akan tetap mengikuti program reguler (bukan program 

percepatan) seperti pada saat awal mahasiswa yang bersangkutan mendaftar. 

7. Lulusan Program Gelar Ganda Percepatan akan memperoleh ijazah sesuai 

jenjang yang telah diselesaikan. 

8. Ijazah ditandatangani oleh pimpinan PT masing-masing dan dilengkapi dengan  

SKPI yang dapat menjelaskan proses dan luaran dari Gelar Ganda Percepatan. 

 

Metode Pelaksanaan Program Kerja Sama Baik Program Gelar Bersama maupun 

Program Gelar Ganda dapat dilaksanakan melalui 4 metode: 

1. Program Alih Kredit (Credit Transfer). 

2. Program Ambil Kredit (Credit Earnings). 

3. Program Kembaran (Twinning). 

4. Program Pembimbingan Bersama dalam Penelitian (Joint Supervision). 

 

Pelaksanaan 4 (empat) program tersebut di atas dapat dilakukan melalui Program 

Pertukaran Mahasiswa dan/atau Dosen (Student and/or Academic Staff Exchange). 

 

Program Alih Kredit/Ambil Kredit bisa dijelaskan sebagai berikut: 

1. Program Alih Kredit adalah program yang dilaksanakan dengan cara saling 

mengakui proses pendidikan yang dilakukan di antara program studi yang sama 

dengan jenjang yang sama / berbeda atau di antara program studi yang berbeda 

dengan jenjang yang sama. 

2. Program Alih Kredit dilaksanakan bila mahasiswa mengambil mata kuliah yang 

diberikan oleh PT Mitra yang sebetulnya juga diberikan di PT-Asal; oleh sebab itu 

jumlah sks PT Mitra yang dapat diakui oleh PT asal adalah maksimum 50% dari 

total beban sks. 
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3. Pernyataan pengakuan atas jumlah sks yang diambil di PT Mitra dituliskan pada 

transkrip mahasiswa dengan dilengkapi Keterangan Tambahan Ijazah (Diploma 

Supplement) yang dapat menjelaskan proses dan luaran (outcomes) dari 

program kerja sama tersebut. 

 

Program Kembaran (Twinning) bisa dijelaskan sebagai berikut: 

1. Program Kembaran adalah program penyelenggaraan pendidikan yang memiliki 

kesamaan kurikulum sekurang-kurangnya 50% dari total beban studi di prodi yang 

sama pada PT Mitra yang memiliki akreditasi lebih tinggi. 

2. Proses penyetaraan mutu dan kualifikasi mahasiswa intake, pendidik, dan luaran   

pendidikan dilakukan oleh PT Mitra melalui proses evaluasi dan supervisi secara 

sistematis dan berkelanjutan. 

3. Proses penyetaraan mutu di antara kedua PT dapat ditempuh dengan cara 

penyamaan standar (benchmarking), pertukaran mahasiswa, ambil kredit, alih 

kredit, pembimbingan bersama dalam penelitian, dan pertukaran dosen 

4. Program Kembaran dilakukan sampai mutu prodi kembarannya benar-benar 

sama. Pengakuan kesetaraan mutu pendidikan untuk Program Kembaran 

dinyatakan oleh PT Mitra dalam bentuk pernyataan publik dan dituliskan dalam 

SKPI untuk lulusannya. 

 

Program Pembimbingan Bersama dalam Penelitian (Joint Supervision) bisa 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Program Pembimbingan Bersama dalam Penelitian (Joint Supervision) adalah 

program kerja sama berbasis aktivitas penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa  

dan/atau dosen dari suatu PTDN di PT Mitra dalam rangka meningkatkan mutu  

penelitian dan perluasan wawasan berdasarkan asas kesetaraan. 

2. Input, proses, luaran, dan outcome program ini khususnya yang terkait dengan 

HKI wajib dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (MoA). 

3. Pembimbing penelitian dari kedua prodi di kedua PT yang bermitra sekaligus 

bertindak sebagai evaluator bagi keberhasilan penelitian mahasiswa. 

4. Pengakuan ini wajib dituliskan pada SKPI untuk lulusannya. 
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Rekruitmen mahasiswa peserta berdasarkan ketentuan berikut. 

1. Mahasiswa peserta program kerja sama adalah mahasiswa reguler yang telah 

diterima oleh PT asal; jadi, tidak ada calon mahasiswa yang sejak awal diterima 

khusus untuk program kerja sama. 

2. Seleksi berdasarkan prestasi akademik harus dilakukan terhadap mahasiswa 

yang akan mengikuti program kerjasama mengingat beban studi yang akan 

dijalani lebih berat dibandingkan mahasiswa program reguler; seleksi harus 

dilakukan secara transparan dan objektif untuk mengurangi risiko kegagalan 

program. 

 

PTDN dan PTLN yang akan melaksanakan Program Gelar Bersama dan Gelar 

Ganda harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya yaitu: 

1. Kedua PS yang akan bekerja sama masih memiliki ijin operasional. 

2. Akreditasi PS pada PT dalam negeri (PTDN) minimum B. 

3. Akredidasi PS pada PT luar negeri (PTLN) yang menjadi PT Mitra harus baik 

atau sangat baik di negaranya yang dituliskan dalam surat pernyataan. 

4. PS yang melaksanakan program Gelar Ganda Reguler harus memiliki kesamaan 

beban studi minimum 50%. 

 

3.4 Penyelenggaraan Kelas Internasional di Undiksha 

Mengacu pada pemaparan di atas, Undiksha perlu melakukan upaya untuk 

menginisiasi pelaksanaan penyelenggaran Pendidikan secara internasional sesuai 

dengan Pedoman Penyelenggaraan Program Kerja Sama Pendidikan Tinggi 

tersebut. Dengan dasar bahwa kelas internasional yang akan diinisiasi di Undiksha 

masih tergolong generasi pertama dengan kategori kelas internasional yang 

internationally cooperative, maka bentuk implementasi detail tentang kelas 

internasional akan disesuaikan dengan kondisi rinci kesiapan dari masing-masing 

fakultas dan program studi serta dengan melihat adanya kerjasama yang sudah 

terjalin (existing cooperation) dan peluang kerjasama  yang akan terjalin (future 

cooperation) dengan mitra internasional. Bentuk-bentuk dan jenis program kerjasama 

kelas internasional yang telah dipaparkan pada sub bab sebelumnya akan dipilih 
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sesuai kondisi fakultas dan program studi untuk mendasari kerangka inisiasi 

pembukaan kelas internasional di Undiksha.  

 

Upaya rintisan tersebut memungkinkan untuk dilaksanakan karena dalam 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi menetapkan 

Pasal 62 dan Pasal 64, yang pada intinya mengatur bahwa Perguruan Tinggi 

memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat 

penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Dengan hak otonomi ini, Undiksha 

berupaya untuk menginisiasi terlaksananya Program Kelas Internasional, dengan 

menggunakan dua strategi  yaitu: 

a. adaptasi, yaitu; pengayaan/ pendalaman/ penguatan/ perluasan/ penyesuaian 

unsur unsur tertentu yang sudah ada dalam SNP dengan mengacu 

(setara/sama) dengan standar pendidikan salah satu negara negara maju yang 

memiliki keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan, diyakini telah memilki 

reputasi mutu yang diakui secara internasional, serta lulusannya memiliki 

kemampuan daya saing internasional; dan 

b. adopsi, yaitu mengambil secara penuh untuk penambahan dari unsur-unsur 

tertentu yang belum ada di antara delapan unsur SNP dengan tetap mengacu 

pada standar pendidikan salah satu negara maju yang mempunyai keunggulan 

tertentu dalam bidang pendidikan, diyakini telah memiliki reputasi mutu yang 

diakui secara internasional, serta lulusannya memiliki kemampuan daya saing 

internasional. 

  

Disamping itu, dalam kerangka pengembangan perguruan tinggi di era Industri 

4.0 dan Society 5.0, adaptasi dan adopsi penyelenggaraan kelas internasional di 

Undiksha diharapkan mampu mengadopsi konsep pembelajaran sebagai berikut: 

a. Cybergogy 

Sesuai dengan tema utama pembelajaran di era Industri 4.0 dan 5.0 ini, maka 

pembelajaran cybergogy mensyaratkan adanya adopsi teknologi yang sangat 

tinggi dalam proses pembelajaran yang kreatif pada lingkungan pembelajaran 

virtual. Penyelenggaraan kelas internasional di Undiksha hendaknya mampu 

menyediakan platform pembelajaran virtual dan mengimplementasikan segala 

jenis peluang pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajarannya. 

b. Heutagogy 
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Heutagogy learning atau dikenal juga dengan self-determined learning 

menekankan pada konsep menawarkan kebebasan kepada pebelajar (learner) 

untuk menentukan (determine) sendiri belajarnya. Dalam hal ini, program kelas 

internasional di Undiksha hendaknya mampu memberikan pilihan dan  

kebebasan bagi pebelajarnya mulai dari menentukan konten yang hendak 

dipelajari hingga memilih strategi pembelajaran yang dikehendaki. 

 

c. Peeragogy atau Paragogy 

Pembelajaran Peeragogy atau Paragogy menekankan aspek interaksi yang kuat 

antar siswa (peer) dalam kelas internasional untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Pembelajaran Peeragogy atau Paragogy juga mensyaratkan adanya lingkungan 

belajar yang terbuka bersifat kolaboratif, bukan hanya kooperatif atau kontributif. 

Pembelajaran ini sejalan dengan konsep pembelajaran cybergogy yang 

menekankan pada peningkatan aksesibilitas ke jaringan online, yang membuka 

peluang yang sangat memungkinkan dalam pengembangan pembelajaran 

kolaboratif yang pada gilirannya membangun keterampilan dan kompetensi yang 

dibutuhkan dalam komunitas pembelajaran internasional. 

 

Diharapkan dengan adanya Program Kelas Internasional ini, Undiksha akan 

semakin cepat dan meyakinkan mampu menuju Universitas Unggul di Asia sesuai 

dengan visi yang dicanangkan. 
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BAB IV 

POLA PENYELENGGARAAN KELAS INTERNASIONAL 

 
 
Pola penyelenggaraan program kelas internasional merupakan sistem 

yang diikuti Undiksha dalam menyelenggarakan program kelas internasional. 

Kelas internasional sebagai kelas yang program perkuliahannya menggunakan 

bahasa pengantar pembelajaran Bahasa Inggris dan menggunakan kurikulum 

bertaraf internasional memiliki sistem dengan ketentuan-ketentuan sebagai 

berikut. 

 

4.1 Prinsip dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan Kelas Internasional 

Kelas internasional dalam penyelenggaraannya memiliki prinsip dan 

tanggung jawab yang harus dipegang teguh. 

a. Prinsip Penyelenggaraan Kelas Internasional 

1) Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan 

menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, 

kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa; 

2) Pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung 

sepanjang hayat;  

3) Keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreativitas Mahasiswa 

dalam pembelajaran; 

4) Kebebasan dalam memilih Program Studi berdasarkan minat, bakat, 

dan kemampuan Mahasiswa;  

5) Satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna; 

b. Tanggung Jawab Penyelenggaraan Kelas Internasional 

1) Pencarian kebenaran ilmiah oleh Sivitas Akademika;  

2) Pengembangan budaya akademik dan pembudayaan kegiatan baca 

tulis bagi Sivitas Akademika;  

3) Pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa dengan memperhatikan 

lingkungan secara selaras dan seimbang;  

4) Pemberdayaan semua komponen Masyarakat melalui peran serta 
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dalam  penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan 

Tinggi. 

 

4.2    Pola Pelaksanaan Pendidikan 

 
Mengacu pada dua strategi pelaksanaan program kelas internasional 

sebagaimana disampaikan pada Bab III, yakni strategi adaptasi dan adopsi, melalui 

penguatan dan penambahan standar nasional pendidikan (SNP) yang sudah ada, maka 

pola pelaksanaan pendidikan kelas internasional di Undiksha dapat disimak pada Bagan 

4.1 berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
Bagan 4.1 Pola Pelaksanaan Kelas Internasional 

 

Adapun aspek-aspek standar pendidikan kelas internasional yang diperkuat dan 

ditambahkan unsur-unsurnya, yang membedakannya dengan kelas reguler serta 

menjadi fokus dalam pelaksanaan pendidikan kelas internasional di Universitas 

Pendidikan Ganesha dapat dituangkan pada Tabel 4.1 berikut. 

 

Raw Input 
(Mahasiswa) 

Kurikulum 
Isi Pembelajaran 

Pembiayaan 
Dosen dan Tenaga Kependidikan 

 

Sarana Prasarana 

Proses 
Pembelajaran 

Proses 
Penilaian 

Lulusan 
Berkompetensi 
Internasional 

STANDAR INPUT  & STANDAR PROSES STANDAR 
OUTPUT 

STANDAR 
OUTCOME 
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Tabel 4.1 Standar Pendidikan Kelas Internasional 

 
Aspek Ketentuan Deskripsi Keterangan 

Kurikulum 

Penyelenggaraan Kelas 
Internasional Undiksha 
menggunakan kurikulum 
berbasis KKNI bertaraf 
internasional  
 

Kurikulum berbasis KKNI bertaraf 
internasional dimaksud adalah 
keseluruhan pengalaman belajar 
yang akan diterima mahasiswa 
mengacu pada standar 
kompetensi lulusan dan standar 
isi yang sesuai dengan kerangka 
kualifikasi nasional Indonesia 
serta diperkaya dengan 
pengalaman belajar mahasiswa di 
Negara maju, termasuk di 
dalamnya kemerdekaan 
mahasiswa dalam memilih 
pengalaman belajar yang 
dipandang dapat memperkuat 
kompetensinya. 
 

1) Keterampilan Berbahasa Inggris 
merupakan persyaratan diterima 
sebagai mahasiswa kelas internasional. 

2) Lulus tes kompetensi kemampuan 
substansi keilmuan bidang studi bagi 
calon mahasiswa baru. 

 

Calon mahasiswa memiliki 
kemampuan Bahasa Inggris diukur 
dengan TOEFL-like minimal 400, 
dan 420 khusus untuk Prodi 
Bahasa Inggris. 
 
 

Standar Kompetensi Lulusan 

Mengikuti ketentuan 
Capaian Pembelajaran  
Belmawa dengan 
tambahan ketentuan 

1. Nilai TOEFL = 450, (khusus 
untuk Prodi Bahasa Inggris 
nilai TOEFL=500) 

2. Penguasaan Kecakapan 
Pendidikan Abad 21. 

1. Nilai TOEFL diperoleh dengan mengikuti 
TOEFL sebelum ujian akhir program 
(sebagai persyaratan ujian skripsi). 

2. Penguasaan Kecakapan Pendidikan 

Abad 21 dinilai berdasarkan asesmen 

kinerja dan berbasis portofolio. 

 
 

1. Dilaksanakan oleh ULB 

berkoordinasi dengan Prodi. 

 
2. Dilaksanakan oleh dosen 

pengampu mata kuliah. 
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Ijazah 1. Menggunakan format dan 
template kelas internasional 

2. Dibuat dalam dua bahasa 

3. Dilengkapi surat keterangan 
dalam bahasa Inggris untuk 
kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan di luar negeri. 

Ijazah dalam dua bahasa (Bahasa 
Indonesia dan Bahasa Inggris) dan Surat 
Keterangan Pendamping ijazah (SKPI) 
dalam bahasa Inggris, dibuat dalam versi 
cetak dan versi elektronik dengan barcode 
khusus untuk legalitasnya. 

Dilaksanakan oleh tim administrasi 
(registar) yang diberikan tugas 
terkait akses penerbitan dan 
salinan ijazah serta SKPI lulusan.  

Aspek Ketentuan Deskripsi Keterangan 

Standar Isi Pembelajaran 

Penamaan dan konten 
Mata Kuliah mengacu 
pada substansi Mata 
Kuliah berstandar 
internasional untuk 
memudahkan 
kemungkinan adanya 
transfer credit dan joint-
degree program 

1. Nama dan konten mata kuliah 
dikembangkan mengacu pada 
standar internasional. 

2. Pembelajaran di kelas 
internasional dioptimalkan 
menggunakan Bahasa Inggris 
termasuk semua perangkat 
pendukungnya.  

3. Pengembangan mata kuliah-
mata kuliah berstandar 
internasional lebih lanjut 
melalui pengkajian secara 
periodik menuju joint degree 
program. 

4. Sebaran mata kuliah 
disesuaikan dengan masa 
studi di Undiksha dan 
perguruan tinggi/lembaga 
mitra.  

1. Penamaan mata kuliah dan konten 
pembelajaran dikembangkan 
berorientasi pada kebutuhan global dan 
insersi falsafah Tri Hita Karana sebagai 
penciri yang membedakan dengan 
kelas internasional di universitas lain. 

2. Inisiasi kelas internasional melalui 

pengembangan perangkat perkuliahan 

termasuk bahan ajar digital untuk 

semua mata kuliah potensial.  

Evaluasi dan revisi isi 
pembelajaran dilakukan secara 
berkelanjutan untuk peningkatan 
kualitas program kelas 
internasional.  
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Penawaran Program 
Unggul di Prodi yang 
memiliki nilai jual 
internasional dan 
menjadi daya tarik yang 
mencirikan ke-khas-an 
Undiksha.   

Pembelajaran berbasis kearifan 
lokal/local culture (yg memiliki 
nilai global), praktek budaya,    
pembelajaran yang berbasis 
multicultural. 

Tiap-tiap Prodi diberikan kewenangan untuk 
menentukan program unggul yang 
mencirikan ke-khas-an Prodi masing-
masing mempertimbangkan masukan dari 
stakeholders termasuk asosiasi profesi 
masing-masing Prodi. 

Mendapatkan persetujuan 
Kajur/Dekan. 
 
 
 
 
 

Aspek Ketentuan Deskripsi Keterangan 

Standar Proses Pembelajaran 

Blended learning dan 
Pembelajaran 
dilaksanakan dalam 
Bahasa Inggris 

1. Strategi penyampaian 
pembelajaran melibatkan 
pembelajaran tatap muka di 
kelas dan pembelajaran 
online. 

2. Dosen diberikan fleksibilitas 
untuk menentukan Learning 
Management System (LMS) 
yang digunakan dalam 
pembelajaran online. 

Perangkat pembelajaran yang 
dikembangkan dalam bentuk bahan ajar 
digital dapat disajikan Dosen Pengampu 
melalui aktivitas online pada LMS yang 
ditentukan dosen pengampu bersangkutan.  

Penetapan sebaran konten yang 
disajikan melalui tatap muka dan 
online sepenuhnya kewenangan 
Dosen Pengampu diketahui 
Koorprodi/ Kejur.  

Insersi nilai lokal dan 
universal internasional 

Pembelajaran  disisipkan:  
a. Tri Hita Karana, 
b. Kerangka Pendidikan Abad 21  
c. Learning and Innovation 

Skills, Media, and Technology. 
d. Literacy Skills. 

e. Entrepreneur/kewirausahaan  

1. Literacy Skills berkaitan dengan 

keterampilan-keterampilan yang harus 

dimiliki mahasiswa untuk menjadi global 

citizen di era Revolusi Industri 4.0. dan 

Society 5.0. 

2. Masing-masing prodi diberikan 

kewenangan untuk melakukan insersi 

nilai lokal dan universal internasional 

sesuai dengan karakteriskik Prodi 

masing-masing. 

Perlu mendapat persetujuan dari 
Kajur/Dekan. 
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PPL/Praktek Mengajar Practice Teaching /PPL di 
negara-negara ASEAN atau 
negara lain sesuai MoU. 

1. Perlu diberikan orientasi dalam bentuk 
“Pre-departure training Placement” oleh 
Pusat PPL.  

2. Perlu ada  “Establishment Agreement 
dan Assessment Agreement “ dengan 
pihak partner di luar negeri. 

Koordinasi antara Prodi dan Pusat 
PPL serta KUI Undiksha. 
 
 

Aspek Ketentuan Deskripsi Keterangan 

Standar Proses Penilaian 

Dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan 
Undiksha dengan 
ketentuan tambahan. 

1. Dilaksanakan dalam Bahasa 
Inggris. 

2. Memiliki nilai keterampilan 
Berbahasa Inggris dengan 
nilai TOEFL minimal 450, dan 
500 khusus untuk Prodi 
Bahasa Inggris. 

3. Penilaian kecakapan 
hidup/karakter untuk menjadi 
“global citizen” 

4. Asesmen kompetensi bidang 
kajian keilmuan inti 
diserahkan sepenuhnya 
kepada dosen pengampu 
mata kuliah. 

Perlu dikembangkan instrumen-instrumen 
penilaian, baik penilaian kecakapan hidup 
maupun konten bidang kajian keilmuan 
yang terstandarisasi dan 
terdokumentasikan. 

1. Pedoman penilaian kelas 

internasional untuk mengako-

modasi ketentuan tambahan 

2. Dilaksanakan oleh Prodi 

masing-masing 

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 

Dosen memiliki 
kompetensi di bidang 
Pedagogi, Content 
Knowledge Skill dan 
Teknologi  

1. Dosen memiliki kesiapan 
secara fisik dan psikis untuk 
mengajar kelas internasional. 

2. Menguasai bidang keilmuan 
yang ditekuninya. 

3. Menguasai Bahasa Inggris 

1. Kelas internasional memiliki berbagai 
program yang menuntut kesiapan dosen 
pengajarnya, tidak hanya kesiapan 
mental melainkan juga kesiapan fisik 
yang sewaktu-waktu menuntut 
kesehatan fisik untuk melaksanakan 

Ditentukan oleh Prodi. 
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dan pembelajaran berbasis 
ICT. 

 

 

tugas-tugas, utamanya perjalanan tugas 
dinas ke luar lembaga. 

2. Dosen menguasai: bidang ilmu yang 
ditekuninya, Bahasa Inggris dan ICT. 

Tenaga kependidikan 
memiliki kemampuan 
administratif dan 
bertugas all out dalam 
memberi pelayanan 
kepada mahasiswa 
kelas internasional 

Tenaga kependidikan/pegawai 
kelas internasional harus memiliki 
kemampuan administratif dan 
menguasai Bahasa Inggris untuk 
kelancaran tugas memberi 
layanan kepada mahasiswa dan 
stakeholders lainnya 

1. Tenaga kependidikan/pegawai memiliki 
kualifikasi di bidang administrasi 
pendidikan. 

2. Menguasai Bahasa Inggris secara 
memadai (dibuktikan dengan sertifikat 
TOEFL >500 atau yang setara dengan 
itu). 

 

Perlu disusun job description untuk 
tenaga kependidikan/pegawai 
untuk kelas internasional 

Memiliki etika akademik 
internasional / 
international customer 
care 

Dosen dan tenaga kependidikan 
memiliki budaya masyarakat 
internasional 

Dosen dan tenaga kependidikan yang 
merupakan frontliner layanan kelas 
internasional harus memiliki etika akademik 
internasional tentang apa yang boleh (Do) 
dan tidak boleh (Don’t) dalam komunikasi 
internasional. 
 

Perlu dibuatkan Panduan Etika 
Internasional (Do and Don’t). 

 

Kemampuan dalam 
berbahasa Inggris dan 
memiliki wawasan dan 
karakter mengglobal 
/internasional 

Untuk tahap inisiasi, ada 
fleksibilitas.  

1. Resource Sharing tenaga dosen yang 

relevan 

2. Pembelajaran dilaksanakan dengan 

salah satu berikut ini: 

a. Sepenuhnya Bahasa Inggris  

b. Bilingual 

c. Bahasa Indonesia dengan English   

text book (cara ini juga digunakan 

untuk menyiapkan alih generasi 

secara perlahan.) 

Kemampuan Berbahasa Inggris 
secara aktif menjadi persyaratan 
penerimaan calon dosen ke depan. 
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Aspek Ketentuan Deskripsi Keterangan 

Standar Pembiayaan (Sesuai dengan keputusan Rektor Undiksha) 

Mahasiswa yang 
memilih kelas 
internasional melakukan 
pembayaran uang kuliah 
reguler dan tambahan 
sesuai ketentuan khusus 
yang ditetapkan. 

Mahasiswa membayar uang 
kuliah reguler dan pembayaran 
mandiri untuk program-program 
kelas internasional.  

Program-program perkuliahan di kelas 
internasional yang memerlukan tambahan 
pembiayaan dibandingkan dengan program-
program perkuliahan biasa (reguler), dapat 
dibiayai dari pembiayaan mandiri 
mahasiswa, beasiswa terkait maupun dari 
institusi mitra sesuai kesepakatan. 

Diperlukan Surat Keputusan Rektor 
dan pedoman terkait untuk 
pembiayaan kelas internasional. 

Dosen di kelas 
internasional dibayar 
berbasis kinerja 

Kinerja dosen di kelas 
internasional dihitung sesuai sks 
dan jumlah mahasiswa yang 
diajar di kelas internasioal. 

Disamping besaran SKS, jumlah 
mahasiswa juga dijadikan pertimbangan 
dalam memberikan reward atas kinerja 
dosen di kelas internasional. 

Disusun pedoman remunerasi 
khusus untuk dosen yang memiliki 
kinerja di kelas internasional 

Dosen pengajar dihargai 
dengan sistem 
remunerasi sesuai 
standar tarif kelas 
internasional 

Disiapkan indikator remunerasi 
khusus untuk dosen pengampu 
kelas internasional 

Indikator mengajar di kelas internasional 
dibuatkan poin yang berbeda dari kelas 
reguler pada sistem remunerasi Undiksha  

Dikoordinasikan dengan Tim 
Penyusun Pedoman Implementasi 
Remunerasi  Undiksha 

Ada penghargaan 
/insentif yang diberikan 
kepada dosen yang 
terlibat dan untuk tutorial 
yang diberikan dosen 

Segala kelebihan beban 
pekerjaan termasuk penyiapan 
tutorial yang diberikan dosen di 
kelas internasional diberikan 
penghargaan/ insentif 

Penghargaan/insentif diberikan untuk 
aspek-aspek yang tidak terakomodasi pada 
sistem remunerasi untuk indikator mengajar 
di kelas internasional 

Perlu disusun aturan pemberian 
penghargaan/insentif agar 
dilaksanakan secara kontinu yang 
mendukung pula pelaksanaan 
kelas internasional secara kontinu. 

Aspek Ketentuan Deskripsi Keterangan 

Standar Sarana dan Prasarana 

Kelas khusus untuk 
menjamin kenyamanan 
peserta didik dan 
fasilitas pendukung 
lainnya. 

1. Tersedia ruang kelas 
bertaraf internasional 

2. Tersedia common room. 
3. Terdapat ruang bekerja 

khusus untuk mahasiswa.  
4. Tersedia koneksi wifi yang 

lancar di semua tempat di 

1. Ruang kelas dengan standar sarana 
prasarana dan kebersihan skala 
internasional dengan daya tampung 
maksimal 20 mahasiswa.  

2. Ruangan pendukung lainnya juga 
dikembangkan untuk optimalisasi 
layanan kepada mahasiswa program 

Perlu didesain ruangan yang 
representatif untuk 
penyelenggaraan kelas 
internasional. 
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kampus khususnya pada 
tempat yang digunakan 
langsung oleh mahasiswa 
program kelas 
internasional.  

5. Tersedia koleksi 
perpustakaan yang 
memadai (online atau 
offline). 

kelas internasional. 
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4.3 Seleksi Calon Mahasiswa Baru 

 
 Seleksi calon mahasiswa baru dilakukan secara khusus sesuai ketentuan yang 

ditetapkan. Alur penerimaan mahasiswa baru kelas internasional sama dengan proses 

penerimaan mahasiswa baru kelas regular dan ditambah dengan ketentuan khusus sebagai 

berikut. 

a. Mengikuti tes kompetensi Berbahasa Inggris yang disiapkan oleh panitia 

penerimaan mahasiswa baru kelas internasional. 

b. Mengikuti tes bidang kajian yang disiapkan oleh panitia penerimaan mahasiswa 

baru kelas internasional. 

c. Menyatakan bersedia mengikuti perkuliahan di luar negeri seperti credit earning, 

credit transfer, PPL, PKL, dan KKN atau ditempat yang disepakati oleh Undiksha. 

d. Menyatakan bersedia mengikuti kursus Bahasa Inggris sesuai kesepakatan jika 

dipandang perlu. 

e. Bersedia menanggung tambahan biaya perkuliahan bila diperlukan. 

f. Memiliki kesiapan untuk belajar dan bertim dalam lingkungan multikultur dan 

berwawasan terbuka/fleksibel terhadap perbedaan budaya. 

 

Adapun alur penerimaan mahasiswa baru kelas internasional dan juga pendataannya 

dapat disimak pada bagan berikut ini. 

 
4.3.1 Alur penerimaan mahasiswa baru kelas internasional dari dalam negeri 

Bagan 4.2 Alur Penerimaan Mahasiswa Baru Kelas Internasional dari Dalam Negeri (DN) 
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Bagan 4.2 di atas menggambarkan tahap demi tahap penerimaan mahasiswa 

baru kelas internasional yang berasal dari dalam negeri, mulai dari sejak pendaftaran 

hingga menyelesaikan program di Undiksha. Secara garis besar, terdapat empat 

tahap pengelolaan mahasiswa kelas internasional Undiksha untuk calon mahasiswa 

yang berasal dari Indonesia, yakni tahap awal, tahap seleksi, tahap pembelajaran dan 

tahap akhir.  

a. Tahap Awal 

Pada tahap ini mahasiswa baru melakukan registrasi online pada portal kelas 

internasional yang disiapkan oleh Undiksha. Mahasiswa melengkapi dokumen-

dokumen yang dipersyaratkan pada sistem registrasi online kelas internasional.  

b. Tahap Seleksi 

Setelah melakukan registrasi, mahasiswa kelas internasional mengikuti seleksi 

penerimaan mahasiswa baru kelas internasional sesuai dengan ketentuan yang 

telah ditetapkan panitia. 

c. Tahap Pembelajaran 

Setelah lulus seleksi, mahasiswa baru kelas internasional mengikuti perkuliahan 

sesuai dengan kurikulum kelas internasional yang ditawarkan. Proses 

pembelajaran mahasiswa kelas internasional dimonitoring dan dievaluasi sesuai 

ketentuan yang telah ditetapkan pada Bab V pada Pedoman ini. 

d. Tahap Akhir  

Setelah mengikuti program-program perkuliahan kelas internasional, 

menyelesaikan ujian akhir program dan juga lolos tes kemampuan berbahasa 

Inggris yang dipersyaratkan, mahasiswa kelas internasional menerima dokumen 

berupa Ijazah dalam dua bahasa (bilingual) dan juga Surat Keterangan 

Pendamping Ijazah (SKPI) dalam Bahasa Inggris.  
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3.2 Alur penerimaan mahasiswa baru kelas internasional dari luar negeri 

 

 

Bagan 4.3 Alur Penerimaan Mahasiswa Baru Kelas Internasional dari Luar Negeri (LN) 
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Bagan 4.3 di atas menggambarkan tahap demi tahap penerimaan mahasiswa 

baru kelas internasional hingga kembalinya mereka ke negaranya masing-masing. 

Secara garis besar, terdapat tiga tahap pengelolaan mahasiswa kelas internasional 

Undiksha, yakni tahap awal, tahap pembelajaran dan tahap akhir.  

a. Tahap Awal 

Pada tahap ini mahasiswa baru melakukan registrasi online pada portal kelas 

internasional yang disiapkan oleh Undiksha. Mahasiswa melengkapi dokumen-

dokumen yang dipersyaratkan pada sistem registrasi online kelas internasional 

tersebut sehingga ijin belajar dan visa mereka bisa diterbitkan. 

b. Tahap Pembelajaran 

Setelah menerima dokumen sebagai syarat menjadi mahasiswa kelas 

internasional (ijin belajar dan visa), mahasiswa tiba di Undiksha dan mengikuti 

pembelajaran yang telah direncanakan dan disetujui. Proses pembelajaran 

mahasiswa kelas internasional dimonitoring dan dievaluasi sesuai ketentuan yang 

telah ditetapkan pada bab V pada pedoman ini. 

c. Tahap Akhir 

Mahasiswa menerima dokumen berupa surat keterangan telah menyelesaikan 

program kelas internasional di Undiksha untuk dibawa ke negaranya masing-

masing. Jika karena sesuatu dan lain hal, surat keterangan dimaksud belum bisa 

dibawa pada jadwal kepulangan mahasiswa asing ke negaranya, maka akan 

disusulkan via pos ke alamat masing-masing. 
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BAB V 
PENJAMINAN MUTU PROGRAM KELAS INTERNASIONAL 

 
Dalam rangka pengendalian dan peningkatan mutu Program Kelas 

Internasional (KI), dilakukan kegiatan penjaminan mutu secara sistematis dan 

berkelanjutan. Penjaminan mutu program KI merupakan seluruh kegiatan yang 

dilakukan untuk memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan dalam Program KI. 

Penjaminan mutu Program KI dilakukan dengan tujuan untuk mengendalikan mutu 

program Kelas Internasional secara berkelanjutan (continuous quality improvement). 

 
5.1 Standar Mutu Program Kelas Internasional 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi, standar mutu program KI diupayakan dilakukan melalui tahap 

Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar 

(PPEPP) dengan menyasar pada pencapaian aspek input, proses, output dan 

outcome. Standar mutu program KI terdiri dari: 

1. Standar input, meliputi peserta (mahasiswa), kurikulum, SDM pelaksana program, 

fasilitas (sarana dan prasarana), dan pembiayaan. 

2. Standar process, meliputi jumlah mahasiswa setiap rombel, sistem pembelajaran, 

asesmen, dan evaluasi. 

3. Standar output, meliputi prestasi belajar, karakter dan kemampuan bahasa Inggris 

mahasiswa. 

4. Standar outcome, meliputi dampak program dan respon dari pengguna dan 
partisipan program KI. 

 

 
5.2 Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring dan evaluasi (monev) program KI adalah serangkaian aktivitas 

yang dilakukan secara berencana dan berkala dalam mengumpulkan dan mengolah 

informasi serta membuat keputusan mengenai program KI. Monitoring dilakukan 

secara berkala untuk memantau proses pelaksanaan program KI, sedangkan 

evaluasi dilakukan dipertengahan dan akhir program untuk mengetahui ketercapaian 

dan efektivitas program KI. Hasil monev program KI digunakan untuk: (1) bahan 

refleksi untuk mengetahui apakah program KI sudah terlaksana dengan baik dan 

efektif, (2) acuan untuk melakukan perbaikan, dan (3) peningkatan mutu program KI. 
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Monev program KI dilakukan melalui siklus manajemen yang terdiri dari 4 

(empat) tahap, yaitu: tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan, dan 

tahapan tindak lanjut. Kegiatan yang dilakukan pada setiap tahapan adalah sebagai 

berikut. 

(1) Tahap persiapan, kegiatan yang dilakukan adalah penyiapan instrumen, 

penyusunan jadwal monev, dan penyiapan surat tugas. 

(2) Tahap pelaksanaan, pada tahap ini dilakukan monev oleh Tim Monev. Monev 

dilaksanakan secara berkala dengan menggunakan instrumen seperti pedoman 

observasi, pedoman wawancara, dan kuesioner. Evaluasi program KI menggunakan 

model evaluasi CIPP (Contex, Input, Process, dan Product). Fokus dan indikator 

evaluasi program KI diuraikan secara ringkas seperti Tabel 4.1. 

 
Tabel 4.1 . Fokus dan Indikator Evaluasi Program KI 

 

 
No. 

 
Aspek 

 
Indikator 

1 Contex 1. Kejelasan visi dan misi program KI 

2. Kejelasan manfaat program KI 

3. Akreditasi program studi pelaksana 

a) Program Inisiasi KI, minimal B atau terakreditasi internasional 

b) Program KI Parsial, minimal B atau terakreditasi internasional 

c) Program KI Utuh, terakreditasi A atau terakreditasi 
internasional   

2 Input 1. Peserta (mahasiswa) memenuhi syarat 

2. Kurikulum bertaraf internasional 

3. SDM pelaksana program memenuhi persyaratan (kelayakan) 

a) Pendidik (Dosen) minimal berkualifikasi S-2, profesional, 

mampu berbahasa Inggris, dan menguasai TIK 

b) Tenaga kependidikan minimal berkualifikas S-1 dan 

menguasai TIK 

4. Fasilitas program dapat mendukung pelaksanaan program 

a) Ruang kelas nyaman dan dilengkapi fasilitas TIK 

b) Memiliki fasilitas internet/WiFi yang baik 

c) Memiliki kantor Internasional 

5. Pembiayaan memenuhi standar kebutuhan program 

3 Process 1. Jumlah mahasiswa setiap rombel maksimal 20 orang  

2. Sistem Pembelajaran 

a) Menggunakan pengantar bahasa Inggris 

b) Menerapkan pembelajaran inovatif dan berbasis pengalaman 

c) Pelaksanaan pembelajaran secara daring dan tatap muka 

3. Asesmen dan evaluasi otentik dan komprehensif 

4 Product 1. Prestasi belajar dan berkarakter mahasiswa baik 

2. Mahasiswa memiliki TOEFL 550 

3. Hasil program memiliki dampak positif 
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(3) Tahap pelaporan, hasil monev dianalsis secara komprehensif sebagai dasar 

membuat keputusan yang berkaitan dengan progam KI. Laporan monev disampaikan 

kepada Rektor dan pihak yang berkepentingan (stakeholder). Laporan monev 

dijadikan bahan refleksi dan penyempurnaan program KI. Disamping itu, laporan 

tersebut digunakan sebagai bahan desiminasi sebagai bentuk akuntabilitas 

penyelenggaraan program KI kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

(4) Tahap Tindak Lanjut, melakukan perbaikan mutu program KI dan melakukan 

sosialisasi hasil kinerja Program KI. 

Secara ringkas, tahapan monev dapat digambarkan seperti Gambar 5.1. 
 
 
 
 

 
 

Gambar 5.1 Siklus Monev Program KI 
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BAB VI 

PENUTUP 

 
6.1 KESIMPULAN 

Program Kelas Internasional merupakan salah satu program yang bertujuan 

untuk mewujudkan tercapainya Undiksha yang unggul di Asia. Visi Program Kelas 

Internasional Undiksha adalah menyelenggarakan pendidikan untuk masyarakat 

lokal dan internasional yang mencetak future leader pemimpin masa depan yang 

berkarakter “global citizen”. 

Sesuai dengan kondisi Undiksha saat ini, Program Kelas Internasional 

diawali dengan dalam tahapan Program Inisiasi Kelas Internasional untuk program 

studi yang potensial dan sesuai dengan keputusan Rektor Undiksha. Untuk 

menjamin kesuksesan program, Penjaminan mutu diupayakan dilakukan melalui 

Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar 

(PPEPP) dengan menyasar pada pencapaian aspek input, proses, output dan 

outcome. Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilakukan melalui siklus manajemen yang 

terdiri dari 4 (empat) tahap, yaitu: tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap 

pelaporan dan tahapan tindak lanjut. 

 
6.2 SARAN 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Program Kelas Internasional tidak terlepas dari kerja antar 

unit/lembaga/fakultas di lingkungan Undiksha, oleh karenanya sinergi dan 

kolaborasi lintas unit/lembaga/fakultas menjadi sangat urgent untuk dilakukan. 

2. Pelaksanaan program Kelas Internasional membutuhkan pondasi penunjang 

yang segera harus dilakukan baik dari sisi kesiapan aturan, manajemen sistem, 

SDM, kurikulum, sarana dan prasarana serta pendanaan. 

3. Keberlangsungan program Kelas Internasional membutuhkan 4 K yaitu 

keseriusan, komitmen yang tinggi, konsistensi dan konskuensi berupa 

penghargaan-penghargaan secara khusus karena pelaksanaannya memerlukan 

kompetensi khusus. 

4. Untuk menjaga keberlanjutan Program Kelas Internasional dibutuhkan MoU dan 

MoA yang berkelanjutan dengan melakukan update setiap tahun serta 

memastikan eksekusi kegiatannya terjadi. 
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